
Concurs oposició 
extraordinari
Guia 2023



Mestres 1 2 Total

597 FI Anglès 15 4 19

597 MU Música 19 7 26

597 PT Pedagogia Terapèutica 62 14 76

Total 96 25 121

Secundària 1 2 Total

590012 Alemany 2 3 5

590061 Economia 1 2 3

590007 Física i química 4 4 8

590014
Llengua i literatura 

catalanes
10 10 20

590019 Tecnologia 4 5 9

590105
Formació i orientació 

laboral
3 3 6

590206
Instal�lacions 

electrotècniques
3 3 6

590109
Navegació i instal�lacions 

marines
2 2 4

590219
Procediments de 
diagnòstic clínic i 

ortoprotètic
3 2 5

590220
Procediments sanitaris i 

assistencials
3 3 6

590221 Processos comercials 1 1 2

590115
Processos de producció 

agrària
1 2 3

590118 Processos sanitaris 1 2 3

590225 Serveis a la comunitat 11 10 21

  Total 49 52 101

Places de les Illes Balears
Recorda que les oposicions d'estabilització com les oposicions ordinàries no són per illes sinó d'àmbit 
autonòmic.



Sectors singulars deformació 
professional 1 2 Total

59800 
1 Cuina i pastisseria 7 8 15

59800 
2 Estètica 1 2 3

Total 8 10 18

Escola oficial d'idiomes 1 2 Total

592001 Alemany 1   1

 Total 1   1

Música i arts escèniques 1 2 Total

594404 Clarinet 1   1

594460 Llenguatge musical 1 1 2

594422 Percussió 1 1 2

594423 Piano 2 2 4

594464
Repertori amb piano 

per a la dansa
1 1 2

594424 Saxòfon 1   1

594433 Violí 1   1

594434 Violoncel 1   1

Total 9 5 14

Arts plàstiques i disseny 1 2 Total

595507 Dibuix artístic i color 1 1 2

595508 Dibuix tècnic 1   1

595509 Disseny d'interiors 1 1 2

595510 Disseny de moda 1   1

595520
Materials i 

tecnologia: disseny
1   1

595523
Organització 

industrial i legislació
1   1

595525 Volum 1   1

Total 7 2 9

Mestres de taller d'artsplàstiques i 
disseny

1 2 Total

596605
Fotografia i 

processos de
reproducció

1   1

Total 1   1

Places de les Illes Balears
Recorda que les oposicions d'estabilització com les oposicions ordinàries no són per illes sinó d'àmbit 
autonòmic.



Entre dijous 1 i dijous 15. Lliurament de la Unitat Didàctica (UD) o Situació d'Aprenentatge (SA)

Dissabte 3. Les proves selectives comencen a partir d'aquest dia.

Calendari orientatiu

stei.cat/publica/oposicions2023
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JUNY JULIOL

http://stei.cat/publica/index.php/processos-i-convocatories/submenu-funcionaris-practiques/5430-funcionaris-en-practiques-2022-23-oposicions-2022


Procediment d'ingrés
Cadascuna de les persones aspirants ha d'assenyalar a la casella corresponent de la sol·licitud de participació el 
procediment d'ingrés pel qual participa.

Codi Forma d'ingrés o accés

1 Torn lliure

2 Torn de reserva per a aspirants amb discapacitat



Citació aspirants
Per a l'acte de presentació, mínim 14 dies abans, sortirà publicat al BOIB

Per a la resta de citacions, a través de l'app, amb un mínim de 24h d'antelació

Citació única

DNI
Carnet de conduir
Passaport
Documentació oficial d'identitat de l'estat d'origen (si hom no té la nacionalitat espanyola)

Documentació identificativa:



A cada procediment, han de començar l'actuació aquells aspirants el primer cognom dels quals comenci per la 
lletra P.

Ordre d'actuació
LLOC Actuaran els aspirants per al procediment...

1r del torn de reserva per a aspirants amb discapacitat

2n del torn lliure



La fase d'oposició consta d'una sola prova de dues parts no eliminatòries. 
La superació permet a l'aspirant passar a la fase de concurs.

Procediment

Passaran a la fase de concurs 
aquells aspirants que han 
obtingut una puntuació igual o 
superior a 5 punts a la fase 
d'oposició.

Fase oposició Fase concurs

Part A: Consisteix a demostrar els coneixements específics per ensenyar 
l'especialitat a la qual s'aspira. Es desenvoluparà un tema triat entre els 
extrets a l'atzar.

Part B.1: Consisteix a demostrar l'aptitud pedagògica i el domini de les 
tècniques necessàries per a l'exercici docent amb la presentació d'una 
UD o SA.

Part B.2: En el cas de certes especialitats eminentment pràctiques com 
les del cos de música i arts escèniques, arts plàstiques i disseny, 
especialistes i altres aquesta part inclourà un exercici pràctic.



Canal de comunicació per part dels tribunals i comissions de 
selecció amb les persones aspirants

Citacions

Criteris generals de valoració de les proves. S'hi 'especifiquen les 
pautes, criteris i orientacions amb les quals s'han de valorar 
cadascuna de les parts de les proves (mínim 15 dies naturals 
d'antelació a l'inici d'aquestes).

Abans de cadascuna de les proves, els òrgans de selecció han de 
publicar-ne els criteris específics de valoració i qualificació. 

App



Fase oposició



Preparació, presentació. 
exposició i defensa d'una UD o 
SA

Es pot emprar el material 
auxiliar que es consideri, així 
com també un guió que no 
excedeixi d'un DIN A4 a una 
cara, que s'ha de lliurar al final

Es disposa d'una durada 
màxima de 40 min.

Exercici pràctic per a les espe- 
cialitats que incloguin 
continguts de caràcter aplicat, 
habilitats instrumentals o 
tècniques
  

Es disposa d'una durada màxima 
de 4h

3 bolles per temaris fins a 25 
temes
4 bolles per temaris entre 26 i 
50 temes
5 bolles per temaris de més 
de 50 temes

Desenvolupament per escrit 
d'un tema triat entre els extrets a 
l'atzar:

Es disposa d'una durada màxima 
de 3h

Parts de la fase oposició
Part A Part B.1 Part B.2



Extensió màxima de 5 pàgines per una sola cara, en format DIN A4, La portada no és computable.
A la portada hi ha de constar: DNI, nom i llinatges de l’aspirant i el cos i l’especialitat a la qual opta.
Format del text: interlineat d’1,5, lletra tipus Times New Roman o Times, de 12 punts de grandària sense 
comprimir, excepte en els títols, números de pàgina i portada. 

punts sense comprimir. 
No podrà contenir-hi hipervincles.
Especialitats d'idiomes moderns en els cossos de mestres, professors d'ensenyament secundari i d'escoles 
oficials d'idiomes: s'ha de desenvolupar en l'idioma corresponent.
Document en PDF que no superi els 15MB.

La UD/SA s'ha de lliurar entre el dia 1 i dia 15 de juny de 2023

FORMAT DE LA UD/SA:

       Per a taules o gràfics l’interlineat pot ser simple i la lletra, Times New Roman o Times, com a mínim de 10 

Característiques part B.1



Contextualització
Objectius d'aprenentatge
Continguts
Activitats d'ensenyament i aprenentatge
Procediments d'avaluació

Característiques part B.1

Identificació: Etapa, nivell i àrea de coneixement
Títol
Relació de competències específiques i criteris d’avaluació 
vinculats
Relació de coneixements del currículum que mobilitza la 
situació d’aprenentatge
Context
Activitats d’iniciació i dinàmiques de presa de consciència
Instruccions i material
Resum de la descripció i planificació de la de tasca
Procediments de retroacció, revisió i supervisió
Procediment i dinàmiques d’avaluació final, qualificació i 
transferència del coneixement

Unitat Didàctica Situació d'Aprenentatge

CONTINGUT
Per a aspectes concrets de cada cos-especialitat: ANNEX 3 de la convocatòria



 5 minuts per a la preparació del material aportat per l'aspirant
25 minuts per a l'exposició i defensa de la unitat didàctica. Es pot emprar un guió, que no excedirà d'un DIN 
A4 per una sola cara, i que, en acabar, s'ha de lliurar al tribunal.
10 minuts, si escau, per al debat davant el tribunal

EXPOSICIÓ I DEFENSA DE LA UD O SA
Es disposa d'un màxim de 40 minuts:

Prova part B.1



Cos de professors d'ensenyament secundari: Formació i orientació laboral, Navegació i instal·lacions marines, 
Processos de producció agrària, Processos sanitaris, Instal·lacions electrotècniques, Procediments de 
diagnòstic clínic i ortoprotètic, Procediments sanitaris i assistencials, Processos comercials, Serveis a la 
comunitat.
Cos de professors de música i arts escèniques 
Cos de professors d'arts plàstiques i disseny
Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny
Cos de professors especialistes en sectors singulars d'FP

Per a les especialitats que incloguin continguts de caràcter aplicat, habilitats instrumentals o tècniques:

A l'ANNEX 5 de la convocatòria es troben les especificacions, pautes i criteris per a l'exercici pràctic segons 
cada especialitat i cos.

Per a la prova pràctica l'aspirant ha de dur els estris o elements indicats prèviament a l'aplicació informàtica 
d'oposicions.

El temps de què es disposarà per a la prova serà el que determini la comissió de selecció o, si és el cas, el 
tribunal, si aquest és únic,

Exercici  pràctic B.2



Part A: 50%
Part B: 50%

Cadascun dels membres del tribunal llegiran els temes i, si n'hi ha, també les proves pràctiques

Cada una de les dues parts de la prova es puntua de 0 a 10 punts i el total que s'obté és el resultat del 
percentatge següent:

       En el cas de les especialitats que inclouen un exercici pràctic és: Part B1 (25%) i Part B2 (25%)

Per superar la fase d'oposició els aspirants han d'obtenir una puntuació mínima igual o superior a 5 punts, i 
queden eliminats del procés selectiu els qui no arribin en aquesta puntuació.

La no-presentació en alguna de les parts de la prova implica l'exclusió de l'aspirant del procediment.

Valoració i superació 



Llistes i reclamacions
Publicació de la llista provisional amb la puntuació obtinguda per les 
persones aspirants i

24h per reclamacions - Doc PDF 1 MB

Publicació de la llista de les qualificacions definitives obtingudes per 
tots els aspirants que hi han participat, i d'acord amb aquesta llista 
s'han de designar els aspirants que han superat la fase d'oposició.

Recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el 
termini d'un mes comptador d'ençà del dia següent a la publicació



Fase concurs



Superada la fase d'oposicions
Fer el tràmit telemàtic per accedir al full de barem de la fase de concurs, que estarà operatiu dos 
dies naturals a comptar d'ençà del dia següent de la publicació de la llista d'aspirants que han 
superat la fase d'oposició

Per accedir al tràmit: certificat digital reconegut, DNI electrònic, Cl@ve PIN o Cl@ve permanent

Si l'aspirant està d'acord amb la puntuació atorgada ho ha d'indicar. Obtindrà un número de 
registre i, per tant, no haurà de presentar cap documentació davant el jurat.

La comissió de valoració farà públics els resultats provisionals de la valoració de mèrits a l'app.

1

2

3

4

Si l'aspirant no està d'acord amb la puntuació atorgada ho ha d'indicar i manifestar els mèrits amb 
la puntuació dels quals no està d'acord i afegir-hi els que consideri, bo i indicant els documents 
justificatius que presenta per acreditar-los. En aquest cas, s'obté un número de pre-registre. Cal 
presentar el full de barem, una còpia compulsada dels documents justificatius i declaració jurada 
davant el tribunal, quan ho determini aquest. 



Llistes i reclamacions
Publicació dels resultats provisionals de la valoració de mèrits

24h per reclamacions - Doc PDF 1 MB

Resultats definitius de la valoració de mèrits 

Recurs d'alçada davant la directora general de Personal Docent en el 
termini d'un mes comptador del dia següent a la publicació ençà



Superació del concurs 
oposició

Superen el concurs oposició els aspirants que obtinguin almenys 5 punts, sempre que, un cop ordenats segons 
la puntuació global obtinguda, els correspongui un número d'ordre igual o inferior al nombre de places 
assignades per a cadascun d'aquests procediments.

Puntuació fase 
d'oposicions

Puntuació fase de 
concurs

Puntuació global del 
procediment selectiu

60%

40%



 Inca 971881859
Manacor 971845505
Menorca 971482919
Palma 971901600
Pitiuses 971303912

650933510

publica@stei.cat

@STEIensenyamentpublic

@epublicstei

@steiensenyamentpublic

Per a qualsevol dubte, contacta'ns:

www.stei.cat/publica


